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De danske landmænd er kulturbærere

Så blev det min tur ... Jeg driver et økologisk landbrug med 
55 malkekøer, en robot og 55 ha. Jeg synes, det er en god 
livsform, hvor jeg er med i det hele.

Men der bliver færre og færre kolleger og alt for få unge 
landmænd får mulighed for at blive selvstændige - og der 
er stadig mange, der gerne vil prøve kræfter med sig selv. 
Jeg kan stadig huske alle de ting, man ville prøve af og gøre 
anderledes end de gamle.

Så hjælper det jo ikke, at en landmand køber 7 ejendomme 
ind på under 3 år og efterhånden klager over, at 300 køer 
er for lidt til stordrift! Det bliver jo umuligt for de unge at 

overtage, og så er der kun selskaber tilbage.

Væk er den landbokultur, der har bygget meget af velfærds-
samfundet op, og det kan mærkes i de små samfund. Det 
ser jeg også i fx forsamlingshusene, hvor jeg er formand for 
Ribe Amts Forsamlingshusforening.

Landmænd har altid været kulturbærere, og vi er snart ikke 
nok til at bære. Af mange grunde skal vi have nyt blod på 
gårdene, og finansiering er klart den største hindring her-
for. Heldigvis har de unge ideer til også at løse det, vi skal 
blot hjælpe dem på vej.

KHL er en forening med højt til lof-
tet og med plads til alle, stor som 
lille. Dette års generalforsamling 
er netop veloverstået, og vi fik en 
ung landmand med i bestyrelsen. 
Velkommen til dig, Peter. 

Nå, men nu er det blevet forår og 
jeg skal til at køre gylle. Godt forår 
til alle og pas nu på ude på vejene. 

Niels Peter Landmark
Bestyrelsesmedlem

Er dit deltidslandbrug rigtig 
belånt?

Økonomi

Et deltidsbrug med over 10 ha, og med en væsentlig løn-
indtjening udefra, vurderes ikke ens i de realkreditinstitut-
ter der typisk udlåner penge til landbruget.

Nogle har en belåningsgrænse på realkreditbelåningen på 
60 % af vurderingen, mens andre kan belåne op til 70 %. 
Samtidig er grænsen for hvor hvornår betegnelsen deltids-
brug falder bort ikke ens, nogle stopper ved 30 ha, mens 
andre godt kan gå højere op. 

Hvornår kan det så være interessant at få belyst ens lå-
nemuligheder, enten hvis har behov for belåning til ek-
sempelvis renoveringsopgaver, eller der er et nuværende 
pengeinstitutlån, der med fordel kunne omlægges til re-
alkreditlån.  

Så nu, når regnskabet for 2016 foreligger, er det en oplagt 
mulighed for at få en vurdering af, om der er mulighed for 
yderligere realkreditbelåning i 
den samlede belåning af ejen-
dommen.

Enten der hvor kreditforenings-
belåningen er i dag, eller om der 
er muligheder i en af de andre 
realkreditforeninger der tilbyder 
lån til landbruget. 

Bestyrelsen

Jens Brandenborg
T: +45  7634 1781 
Mail: jbr@khl.dk
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Carl Martin Hansen
T: +45  7634 1752 

Mail: cmh@khl.dk

PlanteavlFår du rabat? 
KHL Indkøbsklub
Sprøjtesæsonen er så småt i gang, og der er god grund til 
at få styr på indkøbet af planteværnsmidler. Vores erfaring 
er, at der let kan være 10-15 % 
at spare på indkøbet. En god 
metode er at beregne dit for-
ventede forbrug, og sende det 
i udbud blandt dine leveran-
dører. Aftal samtidig, at du kan 
efterbestille midler til samme 
pris. Så behøver du ikke retur-
ret - som koster!

KHL Indkøbsklub giver gerne 
tilbud på dit kemiforbrug. Kon-
takt os, og hør mere.

Henrik Mulvad Madsen
T: +45 7634 1792

Mail: hmm@khl.dk

OnFarm-forsøg er et værktøj for planteavlere, der ønsker at 
afprøve gode idéer på egen bedrift. Med enkelte retnings-
linjer og få indtastninger kan du regne statistik på dit eget 
forsøg. Det smarte er, at data gemmes i en database som in-
spiration til fremtidige dyrknings-
praksis.

KHL opfordrer landmænd og er-
fagrupper til at tage udfordringen 
op og afprøve jeres idéer. KHL kan 
hjælpe med indtastningerne.

Se mere på www.onfarmtrials.
com eller kontakt KHL.

On-Farm

Anders S. Musse
T: +45  7634 1726 

Mail: asm@khl.dk

Thorbjørn Pedersen
T: +45  7634 1782 
Mail: thp@khl.dk

Der er rigtig mange, der gerne vil sælge deres gård i disse år, 
og der er også mange, der gerne vil købe. Men så er det lige 
det med om køber kan betale for gården og der skal køber 
typisk lige have afklaret med bank og kreditforening - og så 
er der pludselig ikke så mange købere tilbage.

Husk at klappe hesten, der ingen grund til panik. Sælgers 
nettoresultat efter skat kan godt være det samme som før 
finanskrisen, selvom prisen er lidt mindre i dag.

Sælger får et sted mellem 5.000 - 7.500 kr. mere i anskaffel-
sessum i dag pr. ha pga. indeksering af anskaffelsessum end 
man gjorde tilbage i 2007. Derudover er beskatningspro-
centen reduceret med omkring 20 % til 43 % inkl. kirkeskat, 
hvor man i 2007 typisk blev beskattet med op til 63 %. Det er 
en skattelettelse alle borgere har fået på kapitalindkomsten 
og ikke kun sælgere.

Selvom man har en tidligere nabo, der solgte i 2007 og fik 
en god pris dengang, kan man godt ved et salg i 2017 få det 
samme nettoresultat + lidt inflation selvom prisen måske 
er lidt mindre. Men det må stadigvæk være udbud og efter-
spørgsel, der skal bestemme, hvad gården kan sælges til.  
Sælger har stadigvæk mulighed for at gøre gården salgsklar, 
evt. ved at nedrive ældre bygninger.

Husk på, at når en køber kø-
rer ind på gårdspladsen, så 
skal vedkommende kunne se 
muligheder og ikke se udgif-
ter med det samme dvs., at de 
bygninger, der er på gården 
skal være brugbare til et eller 
andet, som kan give et afkast.

Bemærk, at sælger kan fra-
trække nedrivningsudgifter fra 
tidligere år i salgsåret.

Planteavl Generationsskifte:

Der er ingen grund 
til panik

Brug af privat NemID til erhverv gør indberetning nemmere.

Fremover kan mange virksomhedsejere nøjes med ét nøg-
lekort, når de bruger NemID til digital indberetning, hvilket 
betyder lettere adgang til offentlig selvbetjening.

Virksomhedsejere, der ejer en enkeltmandsvirksomhed, el-
ler alene kan tegne et IVS, ApS, A/S m.v., kan fra 20/2 2017 
bruge deres private NemID til digital selvbetjening på bl.a. 
Virk og Digital Post frem for et 
erhvervs-NemID.

Medarbejdersignaturen er dog sta-
dig relevant i virksomheder, hvor 
andre end ejeren indberetter til de 
offentlige digitale selvbetjenings-
løsninger.

ØkonomiNemID

Brug privat NemID til 
erhverv

Økonomi

Skal slagte- 
svinestalden stå 
tom?
Det er et spørgsmål, der optager mange, og et spørgsmål 
vi ofte får stillet i en periode med en høj puljenotering på 
smågrise. 

På baggrund af smågrise indkøbt til beregnet smågriseno-
tering opgør VSP aktuelt et DB på 152 kr. pr slagtesvin i uge 
12. Alternativ; hvis smågrisen indkøbes til puljenoteringen 
er prisen 500 kr. pr. smågris, og dækningsbidraget vil så alt 
andet lig være 43 kr. pr. slagtesvin. 

Er det så et tilfredsstillende DB? Ja, hvis alternativet er en 
tom stald. Så længe dækningsbidraget er større end ar-
bejdsomkostningerne og energi, der typisk ligger på 35-40 
kr. pr. produceret slagtesvin, så er der lidt at hente. For det 
er nok begrænset, hvad de øvrige kapacitetsomkostninger 
vil falde, hvis stalden står tom i en periode. 

Samtidig skal der også vurderes på, om der opnås en ge-
vinst, hvis noteringen stiger i forhold til det nuværende ni-
veau. Dog bør soholder med et mindre antal slagtesvin sæl-
ge alle de smågrise, der er muligt, da der typisk ligger for 
store omkostninger på et mindre 
slagtesvinehold.  

Inden du tager beslutningen om 
en tom stald, er det en god ide at 
regne på egne forudsætninger, 
så du dermed har et godt beslut-
ningsgrundlag. 

Svin

Jens Brandenborg
T: +45  7634 1781 
Mail: jbr@khl.dk

Har du afstemt dine leasingaftaler med dine forsikringsaftaler?

Pas på, du ikke kommer i klemme!

Som leasingtager vil du ofte være forpligtiget til at tegne en 
forsikring for de maskiner m.v. du leaser. Det er der bestemt 
ikke noget problem ved, MEN som leasingtager ejer du ikke 
dine leasede maskiner. Det gør du først når/hvis du køber 
maskinerne til den aftalte værdi, typisk efter udløb af lea-
singperioden, hos leasingselskabet. Det er nemlig leasing-
selskabet, der er ejer af de leasede maskiner.

Hvis din forsikring fx skal udbetale erstatning efter en total-

skade for en leaset maskine, udbetales erstatningen aftale-
mæssigt til ejeren, altså leasingselskabet. Leasingselskabet 
opgør tilbagekøbsværdien (typisk leasingafgifter i resten af 
leasingperioden og restværdien) og dette beløb udbetales 
til fuld og endelig afgørelse til leasingselskabet.

Det kan være et problem for dig som leasingtager, fordi du 
almindeligvis har betalt en høj førstegangsydelse og en 
større del af de samlede leasingudgifter samt haft en be-

rettiget forventning om, at du kan købe maskinen til en lav 
restværdi og dermed blive ejer. Det går du glip af, og lider 
dermed et økonomisk tab, fordi leasingselskabet modtager 
hele forsikringserstatningen, hvorimod du ikke modtager 
noget, selvom du har tegnet og betalt for at have leasing-
maskinen forsikret til dagsvær-
di. En dagsværdi som ofte vil 
overstige den tilbagekøbsvær-
di som dit forsikringsselskab 
udbetaler til leasingselskabet.

Kan der rådes bod herpå. – Ja, 
men det kræver, at også ”det 
med småt” har det indhold, 
som du regner med.

Lars Rafn
T: +45  7634 1737 
Mail: lar@khl.dk

Advokat



FjerkræMåske sidste udkald:

Anmeldeordninger
Med den nye husdyrlov forventes, at flere anmeldeordnin-
ger forsvinder. Det gælder anmeldeordning for nye gyllebe-
holdere og møddingsplads og anmeldeordning for dyrevel-
færdsmæssige ændringer og udvi-
delser af stalde.

Endvidere ophører ”fulde stalde” 
den 1/8 2017 (for brug godkendt før 
den 1/1 2007) og den 1/1 2018 (for 
brug godkendt efter den 1/1 2007).

Hvis du ønsker at foretage ændrin-
ger, som lige nu kan klares med en 
anmeldeordning, skal du reagere 
nu.

Lene Egtved Andersen
T: +45  7634 1788 
Mail: lea@khl.dk

Torsdag d. 4. maj:

Temadag om alter-
nativ kyllingepro-
duktion

KHL og SEGES arrangerer i fællesskab en temadag om al-
ternativ og økologisk slagtekyllingeproduktion.

Dagen er målrettet nye og igangværende producenter af 
både økologiske slagtekyllinger og 
frilandskyllinger.

På dagen er det muligt at blive op-
dateret på regler og nyeste viden in-
den for blandt andet indretningen af 
udearealerne. Producenterne Anita 
og Christian Mortensen kommer og 
fortæller om deres produktion.

Programmet for temadagen og til-
melding finder du på www. khl.dk.

Mange er ramt af de stramninger i virksomhedsordningen, 
der blev indført i 2014. Hvis indskudskontoen er negativ, 
og aktiver i virksomheden er stillet til sikkerhed for privat 
gæld, kan virksomhedens overskud fra 1.1.2018 som ud-
gangspunkt ikke længere spares op i virksomheden med en 
foreløbig skat på 22 %. 

Udfordringen med sikkerhedsstillelsen kan i nogle tilfælde 
løses, eksempelvis ved at pant i virksomhedens aktiver ud-
skiftes med pant i private aktiver, eller ved at den private 
gæld med sikkerhed i ejendommen kan rummes inden for 
stuehusets vurdering eller anskaffelsessum inkl. forbedrin-
ger.

Det kan også overvejes at omdanne virksomheden til et sel-
skab. Herved bevares muligheden for at betale 22 % skat 
af virksomhedens skattepligtige overskud. Når en virksom-
hed indskydes i et selskab, skal der normalt betales skat af 
fortjenester på ejendomme, driftsmidler m.v. Skatten kan 
dog udskydes ved at bruge reglerne om skattefri virksom-
hedsomdannelse. Den opgjorte skat udskydes til det tids-
punkt, hvor selskabet sælger aktiverne, eller til aktierne 
sælges eller selskabet lukkes.

Der kan være mange fordele ved at etablere et selskab, fx ri-
sikoafgrænsning og muligheden for at gennemføre ejer- el-
ler generationsskifte. En ulempe 
ved selskabsformen er, at under-
skud kun kan modregnes i selska-
bets eget fremtidige overskud. 

Har du udfordringer med virk-
somhedsordningen, eller vil du 
gerne høre, om det kan være en 
fordel for dig at drive din virksom-
hed videre i selskabsform, kan du 
kontakte din økonomikonsulent 
hos KHL. 

Virksomhedsordning:

Kan omdannelse til selskab løse udfordringer?
Økonomi

Der er vedtaget ny husdyrlov fra 1. august 2017.

Intentionerne er forenkling og større fleksibilitet. Der æn-
dres grundlæggende på godkendelsessystemet. Fremad-
rettet vil det være produktions- eller stiarealet der bliver 
godkendt, hvor det i dag er antallet af dyr og DE.

Udbringningsarealer skal ikke længere godkendes, og an-
vendelse af husdyrgødning reguleres fremover kun over 
gødningsregnskabet.

Lugt og ammoniak skal fremover beregnes ud fra et netto 
staldareal, hvor m2 stald med en given staldtype omreg-

nes til en lugt- og ammoniakemission. Da det er en helt ny 
måde at regne på, og beskyttelsesniveauet er uændret, kan 
vi forvente at nogle får strammere 
krav end i dag fx øgede afstandskrav. 

Ligeledes forventes der i starten at 
blive en del usikkerhed omkring, 
hvordan sagerne skal håndteres og 
risiko for, at flere sager bliver påkla-
get.

Selvom de nye regler generelt er en 
forbedring, så anbefaler vi i nogle si-
tuationer at søge inden d. 1. august 
under de regler vi kender i dag.

Miljø

Miljø

Lars Schmidt
T: +45 7634 1715
Mail: las@khl.dk

Hvor godt 
holder dine kvier?

Det koster ca. 10.000 kroner at lave en kælvekvie, så en 
kvie skal holde mere end 3. laktationer for at lave et posi-
tivt livstidsdækningsbidrag. Derfor er det vigtigt at skabe 
vinderkvier, der kan holde.

Analyser fra SEGES har vist at ca. hver 4. kvie ikke når sin 
2. laktation i den besætning, den har kælvet i.  Af de 25 % 
1. kalvskøer, der afgår fra besætningen, slagtes de 75 %, 
15 % dør og 10 % sælges til levebrug. De bedste 10 % af 
besætningerne opnår, at 86 % kælver anden gang, mens de 
dårligste 10 % opnår at kun 68% kælver anden gang dvs. en 
forskel på 20 %. 

Alderen ved 1. kælvning har stor indflydelse på overlevel-
sesevnen af kvierne. Optimal kælvningsalder er 22-24 mdr. 
for Jersey og cirka 24 mdr. for Hol-
stein køer.

Den rigtige størrelse for kvierne 
giver også den letteste kælvning, 
og en vanskelig kælvning og en 
dødfødt kalv giver oftest kvierne 
problemer bagefter.

Kvier, der er løbet med privat tyr 
har også større risiko for kælv-
ningsbesvær og derefter udsæt-
ning.

Kvæg

Foråret er kommet, og dine spørgsmål spirer måske frem i 
takt med afgrøderne i marken. Kunne det være gavnligt at få 
besøg af din planteavlskonsulent?

På et markbesøg kigger vi sammen 
på dine afgrøder og vender udfor-
dringerne, laver strategi for gødsk-
ning og planteværn. Og hvad med 
sædskifte, efterafgrøder, udvik-
lingsmuligheder og mange andre 
ting?

KHL tilbyder besøg i marken til sær-
deles konkurrencedygtige priser. 
Kontakt mig, hvis du er interesseret 
i et godt tilbud.

Markbesøg

Anders S. Musse
T: +45  7634 1726 

Mail: asm@khl.dk

Planteavl

1. august 2017:

Ny husdyrlov kræver rettidig omhu

Inge Kloster Iversen
T: +45 7634 1733
Mail: iki@khl.dk

Inger Knude
T: +45  7634 1793 
Mail: ika@khl.dk

Ole Maagaard Pedersen
T: +45  7634 1771 

Mail: omp@khl.dk
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Ejendomsvurderingerne blev suspenderet tilbage i 2013, 
fordi vurderingerne generelt var for upræcise, uensartede 
og uigennemskuelige.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget blev i november 
2016 enige om principperne for et nyt ejendomsvurderings-
system, der for første gang bliver anvendt ved vurdering af 
ejerboliger i 2018 og af landbrugs- og erhvervsejendomme 
i 2019. 

De nye vurderinger af ejerboliger forventes offentliggjort i 
marts 2019, og vurderinger af landbrugs- og erhvervsejen-
domme forventes offentliggjort i marts 2020. 

Det er hensigten, at de nye ejendomsvurderinger skal ud-
arbejdes på et langt bedre datagrundlag end de gamle vur-
deringer. Bygnings- og boligregistret (BBR) er et vigtigt ele-
ment i datagrundlaget for de nye vurderinger, og der er der-
for igangsat en række nødvendige tilpasninger af BBR-regi-
stret, som skal forbedre kvaliteten af oplysningerne i BBR. 

For landbrugsejendomme vil det blandt andet betyde, at 
alle gylletanke, ajlebeholdere, ensilageanlæg, planlagre, 
siloer, halmfyr og biobrændselsanlæg skal registreres. 

SKAT er allerede godt i gang med 
at kontakte ejerne af erhvervs-
ejendomme med henblik på at få 
BBR registreringerne på de enkel-
te ejendomme ajourført, og ejere 
i Syd- og Sønderjylland er de før-
ste, der bliver kontaktet.

Har du brug for hjælp til korrekt 
registrering af din ejendom, kan 
du få hjælp hos din økonomikon-
sulent hos KHL. 

BBR ajourføring og nye ejendomsvurderinger

SeniorSenior siden sidst

Smid ikke 
guld på gaden

Det er en god ide at gemme de gamle skatteregnskaber fra 
alle årene siden købet af første ejendom. Når en landbrugs-
ejendom sælges, udløser det som oftest en betydelig skat. 
Der sker beskatning af genvundne afskrivninger og ejen-
domsavance. 

Ved salg af fast ejendom skal der opgøres ejendomsavance. 
Som udgangspunkt opgøres ejendomsavancen som salgs-
prisen minus købsprisen og minus investeringer i jord og 
bygninger. Hvis ejer har boet i stuehuset holdes dette uden 
for både salgsprisen og købsprisen for ejendommen. Der-
udover er der et væld af regler og muligheder for optime-
ring.

Ifølge bogføringsloven skal du gemme regnskab og bilag i 
5 år. Det er vores erfaring, at hvis 
de gamle regnskaber er til rådig-
hed, er der bedre muligheder for 
at opgøre en korrekt og lavere 
ejendomsavance. Ved hjælp af de 
gamle regnskaber er det muligt at 
finde og dokumentere anskaffel-
sessummer og forbedringer m.m.

Derfor; Dine gamle skatteregn-
skaber er guld værd ved salg af 
landbrugsejendommen.

Hertha Holst-Gydesen
Sekretær

Inge Kloster Iversen
T: +45 7634 1733
Mail: iki@khl.dk

Den 15. februar afholdt vi generalforsamling med Hans Pe-
ter Andersen som rutineret dirigent. Efter godkendelse af 
beretning og regnskab blev der afholdt valg. Formand Jørn 
Kongsted og Inga Nielsen blev genvalgt. Kate Buhl havde 
ikke ønsket genvalg, så i hendes sted valgte forsamlingen 
Karen Speedsberg. Det gode smørrebrød blev fortæret med 
det sædvanlige gode humør, og vi afsluttede med kaffe og 
pakkespil. 

Den 14. marts holdt Arne Doktor, Aarhus fordrag om det far-
lige redningsarbejde med at få koncentrationslejrfangerne 
bragt hjem til Danmark i de hvide busser i foråret 1945.
Mange døde under transporten, udsultede og syge, som de 
var, og måtte efterlades undervejs. Buschauffører og syge-
hjælpere var stærkt stresspåvir-
kede af de uhyggelige oplevel-
ser – det, der i dag kaldes Post 
Traumatisk Syndrom (PTS). 
Heldigvis blev mange reddet og 
kom til Sverige takket være Fol-
ke Bernadottes initiativ. 

Næste arrangement er den 25. 
april, hvor turen går med bus til 
Mariehaven i Ansager.

Træer langs vandløb må normalt ikke fældes uden kommu-
nens tilladelse. Forbuddet gælder vandløb, som er omfattet 
af naturbeskyttelsesloven dvs. også mange mindre vand-
løb.

Det er typisk de træer, som står i 2 
meter bræmmen, man ikke må fæl-
de uden tilladelse. Træernes skygge 
sænker temperaturen i vandløbet 
og forebygger uønsket grødevækst 
og forbedrer faunaens livsbetingel-
ser.

Man vil normalt kunne få tilladelse 
til at foretage udtynding, men spørg 
kommunen først.

Spørg, før du 
fælder træer langs 
vandløb

Mærkedage

Økonomi

Økonomi

Karsten Nielsen
T: +45  7634 1710 
Mail: kni@khl.dk

KHL

KHL

Den 1. marts startede Anders Smede-
mand Musse som ny planteavlschef. 
Anders skal arbejde med servicering 
af kunder og ledelsesopgaver i plan-
teavlsafdelingen. Derudover skal han 
deltage i den strategiske rådgivning.

Anders kommer fra SLF og har også 
tidligere været ansat hos KHL. Tag 
godt imod ham.

Vi byder velkommen til

Anders S. Musse

Lars Schmidt
T: +45 7634 1715
Mail: las@khl.dk

Miljø

Regnskabsassistent
Sonja Hvolgaard
- fyldte 60 år den 24. marts.

Miljø- & projektkonsulent
Inger Knude
- fylder 40 år den 5. april.

Medhjælper
Knud Eskelund
- fylder 70 år den 7. april.

Regnskabsassistent
Nanny B. Petersen
- fylder  40 år den 13. april.

Kilde:
Kolding Kommune

”Fældning langs vandløb kræver tilladelse.”


